
 

 

ÎNDRUMAR PENTRU JOCUL QUIZUL DE WINNERI DEDICAT SĂRBĂTORIRII ZILEI INDEPENDENȚEI SUA 

Acțiuni ce preced ziua jocului 

1. Stabiliți, împreună cu colegii de echipă, care este numele echipei (ar putea fi numele companiei 

sau oricare altă denumire care reprezintă membrii echipei participante); 

2. Setați modalitatea de conectare (Google Meet, Zoom, Skype, Cisco, Facebook etc). Important este 

ca canalul de comunicare să permită efectuarea funcției sharescreen, dar și menținerea unei 

conexiuni continue pe o perioadă de circa 2 ore; 

3. (Facultativ) Stabiliți o zi în care testați cum funcționează conexiunea, antrenându-vă pe edițiile 

precedente a Quizului de Winneri, care pot fi găsite aici; 

4. Pre-înregistrați echipa, completând Formularul de preînregistrare; 

Acțiuni ce preced momentul nemijlocit al lansării jocului 

5. Cu 10 minute înainte de data și ora stabilită pentru joc, agreați să vă conectați cu echipa pentru 

a: (a) testa conexiunea; (b) decide cine va fi persoana ce va face sharescreen la linkul jocului; (c) 

decide cine va fi persoana ce va lua deciziile și va completa formularul de răspunsuri (disponibil 

în descrierea linkului jocului); 

6. Porniți sharescreenul cu linkul jocului la ora stabilită și asigurați-vă că setările de sunet sunt 

conectate astfel încât toată lumea poate să audă moderatorul jocului (este important, deoarece 

sunt întrebări ce conțin secvențe audio); 

Lansarea jocului 

7. Ascultați atent partea introductivă a jocului și introducerea la fiecare rundă, deoarece conține 

informații importante care vă vor ajuta să fiți mai pregătiți de joc; 

8. La solicitarea moderatorului, remiteți formularul de răspunsuri cu numele echipei și orașul 

(orașele) de unde jucați. Anume această acțiune și reprezintă înregistrarea formală în cadrul 

competiției a echipei; 

Desfășurarea jocului 

9. Încercați să nu discutați în timpul citirii întrebărilor în cadrul unei runde. Scade din capacitatea de 

a înțelege a persoanelor, ce au o gândire auditivă mai dezvoltată; 

10. La finalul rundei, remiteți formularul de răspunsuri în termenul fixat (de obicei, 1 minut de la 

anunțarea încheierii rundei); 

Considerațiuni finale 

https://www.youtube.com/results?search_query=clubul+moldovenesc+de+jocuri+intelectuale
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejDaK2cncuTBLYKZJ9XIBwLR-FCpOuwOOmO-q1_T7mP5HW5A/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=-zt4Og4aDtc&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH-SHWFVr_cbOzGZBIQb6HJZAOLNv9JI4ZJKZSZRi5hl1e8A/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=-zt4Og4aDtc&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH-SHWFVr_cbOzGZBIQb6HJZAOLNv9JI4ZJKZSZRi5hl1e8A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH-SHWFVr_cbOzGZBIQb6HJZAOLNv9JI4ZJKZSZRi5hl1e8A/viewform


11. Dacă, pe parcursul jocului, aveți întrebări/clarificări, puteți folosi chatul linkului jocului de pe 

Youtube, care este urmărit, de regulă de organizatori; 

12. Este important să țineți cont de acel fapt că jocul este destinat mai mult pentru a primi plăcere de 

la comunicare în timpul jucării întrebărilor, decât de a acumula puncte în sine (ceea ce, desigur, 

tot este plăcut). De aceea, încercați să vă abțineți de la utilizarea mijloacelor electronice de 

căutare a potențialelor răspunsuri și primiți acest joc ca o evaluare a propriilor cunoștințe 

colective, dar și o modalitate excelentă de a vă cunoaște colegii / coechiperii, un team building 

intelectual       

 

https://www.youtube.com/watch?v=-zt4Og4aDtc&feature=youtu.be

